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Gæld forsvinder ikke af sig selv 
 

”Jeg er ked af at sige det, men gæld forsvinder ikke af sig selv. (…) Gæld indebærer, at man i fortiden har brugt mere, end 
man tjente. Tilbagebetaling af gæld, som er uundgåeligt, indebærer at man i fremtiden skal bruge tilsvarende mindre for at 
tilbage betale”  (Jørgen Ørstrøm Møller, Danske Byers Udfordringer, 2012) 
 

Fra at leve efter devisen ”at sætte tæring efter næring” har vi i den vestlige verden i en længere 
årrække levet over evne. Så enkelt er det. I fremtiden skal vi ikke bare sætte tæring efter næring, 
realiteten er, at vi skal tære på den næring, der er tilbage, efter at vi har afdraget på vores gæld. 
Afdragsfrihedens tid er forbi. Med Jørgen Ørstrøm Møllers ord: ”Det bliver virkeligt brutalt”. 
 
 
Af Charlotte Odgaard Sjællandetnolog og formidlingsmedarbejder 
 
Hvilke penge skal vi investere i bedre tider? 
Det økonomiske råderum er et begreb, som vi i Danmark har hørt om til hudløshed. Men faktisk er 
det i følge Jørgen ØrstrømMøller sagen i en nøddeskal. En af vejene ud af krisen er gennem 
investeringer, der gerne skulle føre til vækst. Problemet er, at tidligere tiders gældsætning 
medfører et økonomisk råderum, hvor der ikke er penge til investeringer. Ergo kan vi ikke selv 
skabe vækst, men må se os om efter andre, der kan og vil skabe økonomisk vækst. 
 
Er Kina verdens lokomotiv? 
Blandt økonomer og andet godtfolk er opfattelsen, at vækstlokomotiver skal komme fra Kinas 
privatforbrug og den økonomiske vækst i BRIKi

 

 landene. I følge Jørgen Ørstrøm Møller bliver det 
ikke tilfældet, for Kina kan ikke holde den økonomiske vækst. Med Jørgen ØrstrømMøllers egne 
ord, er det ”ikke fordi man skal beruse sig i tal men alligevel.”  Tal underbygger som altid Jørgen 
ØrstrømMøllers argumenter. Fra 2015 falder Kinas befolkningstal, og Kina begynder at bevæge sig 
væk fra den arbejdskraftintensive industriproduktion, der konkurrerer på prisen. For at klare sig, 
skal Kina et trin op ad værditilvækststigen hen mod områder som design, kvalitet og teknologi. 
Hvilket vil være en stor udfordring; ikke bare i form af de massive økonomiske investeringer. Den 
kinesiske arbejdsstyrke skal lære at tænke på en helt anden måde. Som det er nu, er kineserne 
fremragende til at løse en konkret opgave. Den fremadrettede udfordring bliver at stille de rigtige 
spørgsmål, og dermed kunne analysere sig frem til at løse en problemstilling. En kæmpemæssig 
udfordring for den kinesiske uddannelsessektor.  

Tager Indien over? 
De arbejdskraftintensive løntunge industrivirksomheder flytter til Indien, hvor 
befolkningstilvæksten fortsætter frem til 2045. Indien har dog helt andre udfordringer end Kina, 
her handler det om infrastruktur, så den indiske befolkning bliver i stand til at lave almindelig 
industriproduktion. Desuden har Indien nogle kulturelle udfordringer i sin tilgang til befolkningen, 
og de skal først overvindes. Der er langt igen, før det indiske tankesæt kommer frem til en 
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forståelse af, at befolkningen er en vigtig medspiller, som det er statens rolle at udruste og 
beskytte, fordi de er en af nøglerne til udvikling og økonomisk vækst. 
 
Bliver de nationale udfordringer, den tue der vælter læsset? 
I Danmark har vi er stort fokus på det manglende demokrati i Kina, rent faktisk er det i følge 
Jørgen ØrstrømMøller sådan, at den kinesiske regering lytter til befolkningens krav, eksempelvis 
omkring forurening, hvorfor man fra regeringens side har hævet andelen af den bæredygtige 
udvikling fra 15%til 30% frem mod 2015. Både Kina og Indien står altså overfor massive 
udfordringer på det nationale plan, der efter Jørgen Ørstrøm Møllers mening vil medføre, at det vil 
vare lang tid før Kina og Indien sammen med de andre BRIK lande, kommer op på et niveau hvor 
deres vækst bliver tilstrækkelig til at trække den globale vækst til et højere niveau. Det er stadig 
USA, EU og Japan, der tegner sig for næsten 60% af den globale produktion. Der er altså ikke de 
store tegn i sol og måne på, at verdensøkonomien er på vej til den store vækst.  

Gælden tynger og verdens centrum rykker mod øst – men uden at kollapse 
Vores gældsætning i de gode år har altså stor betydning nu, hvor krisen kradser. Vi bliver 
afhængige af, hvordan den globale økonomi opfører sig. Selvom Kina, Indien og resten af 
Sydøstasien tumler med mange problemer når det gælder demografiske forskydninger og de krav 
det stiller på det samfundsmæssige plan, så er det der udviklingen rykker hurtigst, og dermed der 
tendenserne vil vise sig fremadrettet. Når man lytter til Jørgen Ørstrøm Møller er det ikke noget 
man skal frygte, det bliver spændende. Som han selv siger det:  
 

”Jeg tænker tit på, hvor vidunderligt det ville være at være at være ung igen” 
(Jørgen Ørstrøm Møller, Danske Byers Udfordringer, 2012) 

 
Trods fremtidens store udfordringer borger dette udsagn dog for, at Jørgen Ørstrøm Møller ser 
verden kollapse lige henne om hjørnet. Selvom der bliver færre penge at rutte med, og gælden 
ikke forsvinder af sig selv. 
 
                                           
i BRIK landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Lande med en høj økonomisk vækst. 


